
 
 
 
 

   

ข่าวประชาสมัพนัธ์                   26 พฤศจิกายน 2561 
 

บ้านปูฯ เผย 5 สุดยอดกจิการเพื่อสังคมไฟแรง Banpu Champions for Change 8 
พร้อมต่อยอดงานแฟร์ ‘Impact Day: พืน้ทีแ่ห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่’ เป็นปีที ่2 

 
5 สดุยอดกิจการเพือ่สงัคมชนะเลิศจากโครงการพลงัเปลีย่นแปลงเพือ่สงัคมปีที ่8 

(จากซ้ายไปขวา) นายเกรียงไกร บญุเหลือ กิจการเพือ่สงัคม Vanta (วนัทา) ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยสินค้าจากผา้ย้อมสีธรรมชาติ  
นางสาวปิชญา ตะนอย กิจการเพือ่สงัคม ก้อนฝา้ย (Gonfai) ธุรกิจพฒันาและจดัจ าหน่ายสินค้าทีผ่ลิตโดยกลุ่มชาวเขา นายสนิุตย์ เชรษฐา 
ผู้อ านวยการสถาบนั ChangeFusion นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
นางสาวยจุเรศ สมนา กิจการเพือ่สงัคม Craft de Quarr (คราฟท์เดอควัร์) ธรุกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ทีร่ะลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะ

พืน้เมือง นายชนินทร์ ศรีสมุะ กิจการเพือ่สงัคม Refill Station (รีฟิล สเตชัน่) ธุรกิจค้าปลีกทีมุ่่งแก้ปัญหาขยะจากบรรจุภณัฑ์ในชีวิตประจ าวนั 
และ นายธวชัชยั อิงบญุมีสกลุ กิจการเพือ่สงัคม WEALTHI (เวลธ์ติ) ธุรกิจการเงินส่วนบคุคล ทีช่่วยแก้ปัญหาให้กบัลูกค้ารายย่อยทีมี่รายได้

นอ้ย 

 
กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2561 –  “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่  8” หรือ Banpu 

Champions for Change (BC4C) 8 โดย บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น ำธุรกิจด้ำนพลงังำนแบบครบ
วงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ท่ีมุ่งมัน่พฒันำสงัคมอย่ำงยัง่ยืน และ สถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผล
ก ำไร ใช้ระยะเวลำกวำ่ 5 เดือน ส ำหรับกำรเฟ้นหำกิจกำรเพ่ือสงัคมดีเดน่ ลำ่สดุ ได้ประกำศ 5 กิจกำรเพ่ือสงัคม
ผู้ชนะในปีนี ้พร้อมมอบทนุสนบัสนนุรวมกว่ำ 1.25 ล้ำนบำท เพ่ือน ำไปตอ่ยอดควำมคิดสร้ำงสรรค์ เสริมควำม
แข็งแกร่งให้กบัธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม และเดินหน้ำสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงให้สงัคมอย่ำงยัง่ยืน พร้อมสำนต่อ
งำนแฟร์ด้ำนกิจกำรเพ่ือสงัคมของไทยอย่ำง Impact Day: พืน้ที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ เป็นปีท่ี 2 ให้
ประชำชนทัว่ไปและนกัเรียนนกัศกึษำได้รู้จกั ท ำควำมเข้ำใจ และมีสว่นร่วมในกำรสง่เสริมกิจกำรเพ่ือสงัคมมำก



 
 
 
 

   

ขึน้ รวมทัง้จดักิจกรรมเสวนำแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์ รวบรวมผู้ ร่วมอดุมกำรณ์เดียวกัน เพ่ือผนึก
ก ำลงัพฒันำเครือขำ่ยกิจกำรเพ่ือสงัคมไทยให้เตบิโตอยำ่งแข็งแกร่งตอ่ไป  
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
กล่ำวว่ำ   “ในปีนี ้นบัเป็นอีกหนึ่งปีท่ี ‘โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ’ หรือ Banpu Champions for 

Change มีกำรเปล่ียนแปลงและขยำยผลอยำ่งเดน่ชดั หนึง่ในนัน้คือกำรเปิดตวั SE.School (Social Enterprise 
School) แพลตฟอร์มออนไลน์ส ำหรับผู้ ท่ีต้องกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ ประกอบกำรธุรกิจท่ีสำมำรถสร้ำงกำร
เปล่ียนแปลงเชิงบวกให้กบัสงัคมแห่งแรกในประเทศไทยในช่วงต้นปีท่ีผ่ำนมำ ท่ีเปิดกว้ำงให้ทัง้ประชำชนทัว่ไป 
และผู้สมคัรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้เรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกิจกำรเพ่ือสงัคมให้มำกยิ่งขึน้ ซึ่งถือเป็น
ด่ำนแรกท่ีช่วยติดอำวุธควำมรู้พืน้ฐำนท่ีส ำคัญเก่ียวกับกิจกำรเพ่ือสังคม ท่ีผู้ เข้ำร่วมโครงกำรในปีนีก็้ได้
ประโยชน์จำกแพลตฟอร์มนีม้ำก และยงัช่วยให้พวกเขำสำมำรถคิดตกผลึกไอเดีย และถ่ำยทอดแนวคิดกิจกำร
เพ่ือสงัคมของตวัเองออกมำได้อยำ่งมีระบบและชดัเจน หลงัจำกนัน้ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้เข้ำร่วมเวิร์คชอปตำ่ง 
ๆ ท่ีเน้นกำรพัฒนำและต่อยอดแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรสร้ำงผลลัพธ์ทำงสังคมได้จริงอย่ำงยั่งยืน ซึ่ง
ทัง้หมดนีน้ับว่ำเป็นกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีเข้มข้นขึน้ในปีนี ้ก่อนน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนและ
เปำ้หมำยธุรกิจต่อคณะกรรมกำร จนได้มำซึ่ง 5 กิจกำรเพ่ือสงัคมดีเด่นท่ีจะมำสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวก
ให้แก่สงัคมได้อยำ่งมีประสิทธิภำพตอ่ไป” 
 

ส ำหรับ 5 ทีมผู้ชนะ นอกจำกจะได้รับทุนสนบัสนุนตอ่เน่ืองรวมกว่ำ 1.25 ล้ำนบำทแล้ว ยงัได้เข้ำร่วม
กิจกรรม Sprint Workshop ซึ่งเป็นกระบวนกำรท่ีช่วยให้ทัง้ 5 ทีม สำมำรถค้นพบศกัยภำพของตนเองและฝ่ำ
ฟันควำมท้ำทำยหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร เพ่ือให้บรรลเุปำ้หมำยท่ีวำงไว้ได้อย่ำงเป็น
ระบบและรวดเร็ว ซึ่งในเวิร์คชอปนี ้มีรุ่นพ่ี BC4C จำกหลำกหลำยรุ่น ได้แก่ A-chieve Ma:D  TP Packaging 
Solution และ Hand Up Network มำร่วมแชร์ประสบกำรณ์ ทัง้ควำมส ำเร็จ กำรฝ่ำฟันอปุสรรค และกำรแก้ไข
ปัญหำเพ่ือมุง่สูก่ำรเป็นกิจกำรเพ่ือสงัคมท่ียัง่ยืนอีกด้วย 
 
ส าหรับ 5 ทีมผู้ชนะโครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคมปีท่ี 8 หรือ Banpu Champions for Change 8 
ได้แก่ 

- ทีม Vanta (วันทา) ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยสินค้ำจำกผ้ำย้อมสีธรรมชำต ิเพ่ือเพิ่มรำยได้ให้คนใน
ชมุชน ไปพร้อม ๆ กบักำรเพิ่มพืน้ท่ีกำรปลกูต้นไม้ใหญ่ในชมุชน 



 
 
 
 

   

- ทีม Craft de Quarr (คราฟท์เดอคัวร์) ธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำท่ีระลกึจำกภมูิปัญญำและงำนศลิปะ
พืน้เมือง มุง่แก้ไขปัญหำกำรขำดผู้ สืบทอดงำนหตัถกรรมและพฒันำเศรษฐกิจชมุชน 

- ทีม ก้อนฝ้าย (Gonfai) ธุรกิจพฒันำและจดัจ ำหนำ่ยสินค้ำท่ีผลิตโดยกลุม่ชำวเขำ มุง่พฒันำตลำด
ส ำหรับสินค้ำหตัถกรรมและสร้ำงรำยได้และอำชีพท่ีมัน่คงให้กบักลุม่ชำวเขำ 

- ทีม Refill Station (รีฟิล สเตช่ัน) ธุรกิจค้ำปลีก ท่ีมุง่แก้ปัญหำขยะจำกบรรจภุณัฑ์ในชีวิตประจ ำวนั 
เปิดโอกำสให้ผู้บริโภคเข้ำถึงสินค้ำโดยไมส่ร้ำงขยะด้วยกำรซือ้สินค้ำแบบ refill น ำบรรจภุณัฑ์มำเตมิ
สินค้ำเอง 

- ทีม WEALTHI (เวลธ์ต)ิ ธุรกิจกำรเงินสว่นบคุคล ท่ีช่วยแก้ปัญหำให้กบัลกูค้ำรำยยอ่ยท่ีมีรำยได้น้อย 
และไมส่ำมำรถเข้ำถึงแหลง่เงินทนุจำกสถำบนักำรเงินได้ 

 
“ในปีนี ้โครงกำรฯ ยังสำนต่อควำมส ำเร็จของงำนแฟร์ด้ำนกิจกำรเพ่ือสังคมของไทยอย่ำง Impact 

Day: พืน้ที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ เป็นปีท่ี 2 เพ่ือสนบัสนนุให้กิจกำรเพ่ือสงัคมในโครงกำรฯ และกิจกำร
เพ่ือสังคมอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ ได้มีพืน้ท่ีในกำรแนะน ำกิจกำรและจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ขณะเดียวกัน 
ประชำชนทัว่ไป ผู้ ท่ีสนใจในกิจกำรเพ่ือสงัคม และนกัเรียนนกัศกึษำก็มีโอกำสศกึษำหำควำมรู้ด้ำนกิจกำรเพ่ือ
สงัคมจำกผู้ มีประสบกำรณ์ตรง ซึ่งถือเป็นโอกำสในกำรเรียนรู้จำกผู้ มีประสบกำรณ์ และอำจเป็นโอกำสในกำร
เร่ิมต้น ตอ่ยอด หรือพฒันำกิจกำรเพ่ือสงัคมของตนตอ่ไป”  

 
“กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจดัขึน้ภำยในงำนยงัมุ่งเช่ือมโยงคนร่วมอุดมกำรณ์ให้ได้พบปะ พูดคยุแลกเปล่ียน

ควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมไปถึงสร้ำงควำมสมัพนัธ์เพ่ือต่อยอดโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต ซึ่งทัง้หมดนี ้ก็
เพ่ือขยำยกำรตระหนกัรู้ด้ำนกิจกำรเพ่ือสงัคมในประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้ำง และสง่เสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรพฒันำเครือข่ำยกิจกำรเพ่ือสงัคมไทยให้เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง สอดคล้องกับควำมเช่ือของบ้ำนปูฯ ท่ีว่ำ 
พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” นางอุดมลักษณ์ กลำ่วสรุป  
 

โดยงำน Impact Day: พืน้ที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ จดัขึน้ในวนัท่ี 25 – 26 พฤศจิกำยน 2561 มี
กิจกรรมให้ประชำชนทัว่ไปได้เข้ำมำร่วมสนกุสนำนพร้อมได้สำระมำกมำย ได้แก่ SE.School Talk & Share – 
“ล้มให้เป็น ลุกให้ได้” เสวนำถอดบทเรียนจำกรุ่นพ่ีกิจกำรเพ่ือสงัคมจำกโครงกำรฯ พร้อมเคล็ดลบักำรก้ำว
ข้ำมอุปสรรค SE.School Live Consultation – กิจกรรมท่ีเปิดให้ผู้ ท่ีมีไอเดียกิจกำรเพ่ือสงัคม พูดคยุกับรุ่นพ่ี
ศิษย์เก่ำโครงกำรฯ ด้ำนกำรสร้ำงกิจกำรเพ่ือสังคมรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเป็นกันเอง Workshop by Social 



 
 
 
 

   

Enterprises – เวิร์คชอปงำนครำฟท์ดี ๆ จำกกิจกำรเพ่ือสงัคมในโครงกำรฯ Fashion for Change – แฟชัน่โชว์
เพ่ือกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวกของวงกำรแฟชั่นในธีม “Ethical crafts : Crafts for All, All are Craft” ท่ีผสำน
ทกัษะกำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของคนรุ่นใหม ่กบัวิถีชีวิตและฝีมือของชมุชนตำ่ง ๆ จำกทัว่ประเทศ
ได้อย่ำงลงตวั และ ปิดท้ำยด้วย BC4C Pitching Opportunity ท่ีเปล่ียนเวทีให้เป็นพืน้ท่ีแห่งโอกำสในกำรต่อ
ยอดธุรกิจด้วยกำรน ำเสนอแผนธุรกิจกบัองค์กรและผู้สนบัสนนุกิจกำรเพ่ือสงัคมตำ่ง ๆ 

 
นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลก าไรภายใต้มูลนิธิ

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่ำวว่ำ “จำกจ ำนวนผู้ เข้ำใช้งำนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ SE.School มีผู้ ท่ีอยูน่อกพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมำกถึงร้อยละ 44 นบัวำ่เป็นตวัเลขท่ีน่ำ
ประทบัใจ ท ำให้สถำบนัฯ และ บ้ำนปฯู ได้ตระหนกัว่ำ กิจกำรเพ่ือสงัคม ยงัคงเป็นอีกหนึ่งประเภทกิจกำรท่ีคน
รุ่นใหม่ให้ควำมสนใจ และไม่ได้กระจกุตวัอยู่เฉพำะในกลุ่มคนเมืองเท่ำนัน้ ด้วยเหตนีุเ้อง สถำบันจึงมัน่ใจว่ำ 
กำรพัฒนำ SE. School แพลตฟอร์มออนไลน์ส ำหรับผู้ ท่ีต้องกำรสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวกให้กับสงัคม
อย่ำงไม่หยดุยัง้ กำรสำนตอ่ตลำดนดัแห่งกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคม Impact Day: พืน้ท่ีแห่งโอกำสของคนรุ่น
ใหม ่เป็นปีท่ี 2 ควบคูไ่ปกบักำรด ำเนินงำน ‘โครงกำรพลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคม’ หรือ Banpu Champions for 
Change อย่ำงตอ่เน่ือง จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนบัสนนุท่ีส ำคญัท่ีจะช่วยให้พวกเขำกล้ำก้ำวออกมำเร่ิมต้นกิจกำร
เพ่ือสงัคมของตวัเอง และเดนิหน้ำสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงดี ๆ ให้แก่สงัคมอยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป” 
 

ส ำหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีน่ำสนใจ ท่ีจะเกิดขึน้ตลอดทัง้ปี และรำยละเอียดกำรเปิดรับสมัครโครงกำร 
พลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคมในปีท่ี 9 ท่ีจะเร่ิมในเดือน กุมภำพันธ์ 2562  สำมำรถติดตำมได้ท่ีเฟซบุ๊ ก  
www.facebook.com/banpuchampions 
 

### 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/banpuchampions


 
 
 
 

   

ภาพเพิ่มเติมประกอบข่าวประชาสัมพันธ์  

 
รูป 2 (จำกซ้ำยไปขวำ) นำยสนิุตย์ เชรษฐำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบนั 

ChangeFusion และนำงอดุมลกัษณ์ โอฬำร ผู้อ ำนวยกำรสำยอำวโุส-
องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน) สององค์กรริเร่ิม

โครงกำรพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม  

 
รูป 3 นำยชนินทร์ ศรีสมุะ เจ้ำของกิจกำรเพื่อสงัคม Refill Station (รี
ฟิล สเตชัน่) ธุรกิจค้ำปลีก ที่มุง่แก้ปัญหำขยะจำกบรรจภุณัฑ์ใน

ชีวิตประจ ำวนั ให้ผู้บริโภคเข้ำถึงสินค้ำโดยด้วยกำรซือ้สินค้ำแบบ refill 
น ำบรรจภุณัฑ์มำเติมสินค้ำเอง 

 
รูป 4 น.ส.ปิชญำ ตะนอย เจ้ำของกิจกำรเพ่ือสงัคม ก้อนฝำ้ย 

(Gonfai) ธุรกิจพฒันำและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำทีผ่ลติโดยกลุม่ชำวเขำ 
มุง่พฒันำตลำดส ำหรับสินค้ำหตัถกรรมและสร้ำงรำยได้และอำชีพที่

มัน่คงให้กบักลุม่ชำวเขำ 

 
รูป 5 (จากซ้ายไปขวา) นำยเกรียงไกร บญุเหลือ และ น.ส. ดวงแก้ว 
ตัง้ใจตรง เจ้ำของกิจกำรเพ่ือสงัคม Vanta (วนัทำ) ธุรกิจผลติและ
จ ำหน่ำยสินค้ำจำกผ้ำย้อมสีธรรมชำติ เพื่อเพ่ิมรำยได้ให้คนในชมุชน 

ไปพร้อมกบักำรเพิ่มพืน้ที่กำรปลกูต้นไม้ใหญ่ในชมุชน 

  
รูป 6 นำยธวชัชยั อิงบญุมีสกลุ เจ้ำของกิจกำรเพ่ือสงัคม 

WEALTHI (เวลธ์ติ) ธุรกิจกำรเงินสว่นบคุคล ที่ชว่ยแก้ปัญหำ
ให้กบัลกูค้ำรำยยอ่ยที่มีรำยได้น้อย และไมส่ำมำรถเข้ำถึงแหลง่

เงินทนุจำกสถำบนักำรเงินได้ 

  
รูป 7 น.ส.ยจุเรศ สมนำ เจ้ำของกิจกำรเพื่อสงัคม Craft de Quarr 

(ครำฟท์เดอควัร์) ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินค้ำที่ระลกึจำกภมิูปัญญำและ
งำนศิลปะพืน้เมือง มุง่แก้ไขปัญหำกำรขำดผู้สืบทอดงำนหตัถกรรม

และพฒันำเศรษฐกิจชมุชน 



 
 
 
 

   

  
รูป 8 (จากซ้ายไปขวา) นำงอดุมลกัษณ์ โอฬำร ผู้อ ำนวยกำรสำย
อำวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน) นำยสนิุตย์ 
เชรษฐำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบนั ChangeFusion และ นำยพิชยั เอือ้
มธุรพจน์ ผู้ ร่วมก่อตัง้ Co-working space มำดีอีสำน ร่วมพดูคยุถึง

ประเด็นกิจกำรเพ่ือสงัคมในประเทศไทย 

 
รูป 9 11 กิจกำรเพ่ือสงัคมด้ำนงำนฝีมือที่ร่วมมือกนัสร้ำงกำร

เปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แกว่งกำรแฟชัน่ด้วย Fashion for Change 
ในธีม “Ethical crafts : Crafts for All, All are Craft” ที่ผสำนทกัษะ
กำรออกแบบและควำมคดิสร้ำงสรรค์ของคนรุ่นใหม ่กบัวิถีชีวิตและ

ฝีมือของชมุชนตำ่ง ๆ จำกทัว่ประเทศ 

    
รูป 11-12 Fashion for Change แฟชัน่โชว์ในธีม “Ethical crafts : Crafts for All, All are Craft” 

 

 
รูป 13-16 บรรยำกำศในงำน “Impact Day: พืน้ที่แหง่โอกำสของคนรุ่นใหม่” ที่เชิญกิจกำรเพื่อสงัคมมำออกบธูให้ผู้บริโภคได้เลือกซือ้สินค้ำและ

บริกำร พร้อมและสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยกิจกำรเพื่อสงัคมไทยให้เติบโตอยำ่งแข็งแกร่ง 
 
 
 



 
 
 
 

   

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำธุรกิจด้ำนพลงังำนแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด ำเนินธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจไฟฟ้ำ 
และพลงังำนท่ีเก่ียวเนื่องอย่ำงครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลำว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกำ และเวียดนำม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้ำนปฯู เช่ือว่ำ “กำรเรียนรู้” เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึ่งจะขบัเคลื่อนชุมชนและสงัคมให้พฒันำอย่ำงยัง่ยืนใน
ระยะยำว โครงกำรซีเอสอำร์ของบ้ำนปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและสง่เสริมกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเนื่องให้กบัเยำวชน
และชุมชนในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรเรียนรู้ ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน กำรฝึกฝนเพื่อพฒันำศกัยภำพและทกัษะชีวิต หรือกำรค้นคว้ำ เรียนรู้ และค้นพบองค์ควำมรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบั
คนอื่นๆ   
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตนั สแตรทิจส์ี ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
ปริตต์ กำศยปนนัทน์  02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 

อรสริิ วรยศ     02.694.6923 
ornsiri_v@banpu.co.th  
วริษฐำ ธนมิตรสมบรูณ์  02.694.6670 
warittha_t@banpu.co.th  
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